Еко пътека - Грамада - Срацимир - р.Видбол - Рабишко езеро
Написано от ivailo
Неделя, 15 Януари 2012 03:36

Екопътеката започва от съществуваща крайпътна чешма до с. Срацимир, минава от
лявата страна по коритото на
р. Видбол
в посока обратна на течението на реката. По цялата дължина на трасето е направена
маркировка и са поставени указателни табели. Екопътеката достига до „
Матейковото тръло
", където има направен заслон с огнище и дървени пейки и маси за почивка. В този
район се е образувала широка лъка (равно място вследствие разлива на реката) от
където се открива красива гледка към двата бряга, от към изток „Буков дол", от към
запад „Вельов дол". Мястото е практично за направа на пейзажни снимки и риболов. В
местността „Божишки чукар" има изграден и малък мост за преминаване на дерето.
След това пътеката продължава по ската на „Палуиков чукар". В този участьк има
изградени дървен парапет, откъдето пътеката отново се спуска към реката.
Към местността „Конов дол" в близост на помпена станция „Върголия" има изграден
мост над реката. След този участък пътеката преминава в посока към с. Вълчек,
където са изградени още два моста за пресичане на реката в територия на Община
Макреш и продължава към „Макрешко било". В близост до изградения паметник на
загиналите във войните има изграден кът за отдих с пейки за почивка и заслон с
огнище. След това пътеката продължава по горски път, който пресича „Вьлчешки дол" в
посока с. Толовица. След това тътеката следва асфалтов път към с. Толовица. В този
участък тя може да се използва и като велопътека с дължина 3 км. След края на с.
Толовица в посока „Рабишко езеро" пътеката преминава по път обслужващ помпена
станция за напояване до брега на „Рабишко езеро". До „Рабишко езеро” също има
изградено място за почивка. В непосредствена близост до езерото се намира и пещера
„Магура"- национален туристически обект.
ден 1
Започва от крайпътна чешма до с. Срацимир. До нея може да се пристигне с транспорт
по третокласен път започващ от Е79 посока с. Срацимир – гр. Грамада – гр. Кула – ГКП
„Връшка чука”- Република Сърбия. ( разстоянито между Грамада и Срацимир е 5 км).
Около крайпътната чешма има изградена беседка за почивка, и изградено огнище.
Съществуващата чешма е възстановена. В района има възможност за разполагане на
палатки и каравани. В непосредствена близост е и река „Видбол” и има условия за
риболов.
В посока към местността „Вълчешки дол”, теренът е сравнително равен, като трасето
следва коритото на река „Видбол” от лявата страна на реката. В района на
„Матейковото тръло” е направен заслон с огнище и дървени пейки и маси за почивка. В
този район се е образувала широка лъка (равно място вследствие разлива на реката) от
където се открива красива гледка към двата бряга, от към изток „Буков дол”, от към
запад „Вельов дол”. Мястото е практично за направа на пейзажни снимки и риболов.
Ден 2
В местността „Божишки чукар” е изграден и малък мост за преминаване на дерето, след
което пътеката преминава по ската на „Палуиков чукар”. В този участък маршрута
следва изграден дървен парапет , откъдето пътеката отново ще се спусне към реката.
В местността „Конов дол” в близост на помпена станция „Върголия” е изграден мост над
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реката. След този участък пътеката преминава в посока към с. Вълчек, където са
изградени още два моста за пресичане на реката в територия на Община Макреш и
продължава към „Макрешко било”. В близост до изградения паметник на загиналите
във войните са изградени пейки за почивка и заслон с огнище.
Екопътеката продължава по горски път, който пресича „Вълчешки дол” в посока с.
Толовица. В района на съществуваща помпена станция е обособено място за почивка с
маси и пейки. В мястото на пресичане на пътя с. Макреш - с. Шишманово също има
пейки. От тук пътеката продължава по асфалтов път към с. Толовица. В този участък
тя може да се използва и като велопътека с дължина 3 км. След края на с. Толовица в
посока „Рабишко езеро” пътеката преминава по път обслужващ помпена станция за
напояване до брега на „Рабишко езеро”. Там е изградено и място за почивка. В
непосредствена близост до езерото се намира и пещера „Магура”- национален
туристически обект. По цялата дължина на трасето е направена маркировка и са
поставени указателни табели.
Ден 3 - Рабишкото езеро и пещерата Магурата
Най-голям воден басейн в региона е Рабишкото езеро, находящо се непосредствено до
пещера “Магура”, с площ 3250 дка. Природна забележителност "Пещера "Магурата" е
природна забележителност с интересни образувания и праисторически находки.
Разположена е в землището на с.Рабиша, община Белоградчик. ПЗ "Пещера “Магурата"
е една от най-големите (над 30 000 кв.м,) и най-красиви български пещери. В нея могат
да се наблюдават естествено образувани "зали", множество галерии, причудливи форми
от сталактити, сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20 м височина и над
4 м диаметър) наподобяващи хора, водопади, животни и т.н. Известна е и с
праисторическите си скални рисунки, датиращи от епипалеолита (10 000 г.пр.н.е.) до
ранната бронзова епоха, с които пещерата е под специалната егида на ЮНЕСКО с
международен статут като паметник на културата. Подобни на скалните рисунки в
пещера “Магурата” са открити само на още три места в света – Франция, Испания и
Сибир.
Изпълнена с тайнствена красота, идваща от вековете, тя е и убежище на защитени
фаунистични видове – над пет вида прилепи, пещерни безгръбначни. В нея са намерени
фосили, свидетелстващи, че районът е бил обитаван от праисторически животни –
пещерна мечка, хиена, див кон и др. Екипът на Магура Ви предлага дегустации в
различни часове и дни от седмицата, включително и в почивните дни. Разходка в избата
и дегустация на отбрани сортове вино в „Прилепната галерия“ на пещерата, както и
възможност да закупите от продуктите на винарната. Съчетаването в едно на
неповторимата атмосфера на това място, където витае духът на отминалите
хилядолетия, с митове и предания за древни времена и удоволствието да отпиваш от
най–добрите български вина, се превръща в неповторимо изживяване… Това е
причината всеки, който е посетил веднъж, да се връща отново. Виненият ни гид ще
организира за Вас незабравима дегустация в уникална обстановка — дълбоко в недрата
на пещерата, под монотонния звук на действащия сталактит отлежават бутилките с
естествено пенлива течност. При 12 градуса постоянна температура и постоянна
влажност, стареят отбрани сортове вино.
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